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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 2019–2020 

mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ir 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokyklos ugdymo planą rengė 

ugdymo plano rengimo grupė, sudaryta direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-17 

„Dėl 2019–2020 mokslo metų ugdymo plano rengimo darbo grupės sudarymo“. 

2. Mokyklos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 

2019–2020  ir  2020-2021   mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 

patvirtinimo“,  ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 

d. įsakymu Nr. V-417 „2019–2020  ir  2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. Mokyklos 2019 metų veiklos planu, mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimu, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatais, 

mokyklos bendruomenės susitarimais, kitais Mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.  

3. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – 

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo.  

4. Organizuojant ugdymo veiklą vadovaujamasi demokratiškumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). 

Mokyklos ugdymo planas parengtas vienerių metų laikotarpiui. 

5. Ugdymo plano tikslai: 

         5.1. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas 

mokinys pasiektų geresnių ugdymosi rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų. 

6. Ugdymo plano uždaviniai:  

6.1. tenkinti mokinių individualius ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 

6.2. nustatyti dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičių kiekvienoje klasėje, skirtą 

dalykų programoms įgyvendinti; 



6.3. numatyti būdus ugdymo turiniui Mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti 

pagal mokinių mokymosi poreikius (individualizuojant ir diferencijuojant, integruojant); 

6.4. numatyti neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būdus; 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7. Dalykų, ilgalaikiai planai, rengiami pagal metodinės tarybos parengtas ir mokyklos 

direktoriaus patvirtintas formas 1–10 klasėse vieneriems mokslo metams. Visi planai ir programos 

suderinami iki rugsėjo 1 d. 

8. Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais: 

8.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d., mokslo metų 

pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

8.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių 

mokiniams – 185 ugdymo dienos: 

 

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis Pradžia Pabaiga 

1-4 klasės 

5-10 klasės  

2019-09-02 

2019-09-02 

2020-06-09 

2020-06-23 

35 

37 

8.3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. 

8.4. Mokslo metai mokykloje skirstomi pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos 

mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl pusmečių datų tvirtinimo“. 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

pirmas pusmetis 1-10 klasėms – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 31 d.; 

antras pusmetis: 1-3 klasėms – 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. birželio 9 d.; 

  7,8,10 klasėms – 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. birželio 23 d. 

8.5. Mokinių atostogų laikas: 

8.5.1. 1-10 klasių mokiniams: 

Atostogos Laikotarpis  

Rudens  2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų)  2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų)* 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

Vasaros: 

1-4 kl. 

5-10 kl. 

 

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 

8.6. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Mokyklą gali nevykti 1-3 

klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 7,8,10 klasių mokiniai. 

Šiltuoju metų laikotarpiu, esant  30 laipsnių šilumos temperatūrai lauke ir didesnei, mokiniai į 

mokyklą gali nevykti, esant 28 laipsnių šilumos temperatūrai mokymo klasėse, mokymo 

kabinetuose, aktų ir sporto salėse, ugdymo procesas nevyksta. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių.  

8.7. Paskelbus ekstremalią padėtį ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių 

gyvybei ar sveikatai, Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, 



apie priimtus sprendimus informuoja Mokyklos tarybą, Varėnos r. savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vedėją. 

8.8. Apie neatvykimą į mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai)  informuoja telefonu arba atvykę į mokyklą.  

8.9. Ugdymo procese 1-10 klasių mokinių kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, 

sportinei, projektinei, socialinei veiklai (toliau – pažintinė ir kūrybinė veikla) skiriama  30 pamokų 

(5 mokymosi dienas). Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje 

numatytų ugdymo tikslų: 

      Lentelė Nr.1 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Dalyviai Organizatoriai 

1. Projektas „Auksinis 

ruduo“ 

2019-10-25 

 

1-10 klasių 

mokiniai 

Mokytojai, 

klasių auklėtojai 

2. Naktinis žygis, skirtas 

sausio 13-ajai. 

2020-01-13   7,8,10 klasių 

mokiniai 

Mokytojas Albertas 

Jakubavičius 

3. Pilietinių iniciatyvų 

diena  

  

2020-02-14         

 

1-10 klasių 

mokiniai 

Mokytojai, klasių 

auklėtojai 

4. Projektas „Pažink, 

tyrinėk, atrask“ 

2020-04-10 

 

1-10 klasių 

mokiniai 

Mokytojai, klasių 

auklėtojai 

5. Sporto šventė 2020-06-09 

 

1-10 klasių 

mokiniai 

Mokytojai, klasių 

auklėtojai 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

9. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas mokyklos ugdymo 

planas. Mokyklos ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, vadovaujantis mokyklos 

susitarimais, bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą 

reglamentuojančiais kitais teisės aktais, aprašas. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos 

kontekstą, pateikiami konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pradinio ir Pagrindinio 

ugdymo programoms įgyvendinti.  

10. Mokyklos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. 

11. Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą remiamasi 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

12. Mokykloje yra susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos. Ugdymo 

turinys mokykloje planuojamas Bendrųjų ugdymo planų nurodytam mokymosi dienų skaičiui ir 

remiantis Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytu dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičiumi. 

13. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 1 

klasei 35 min.,  2-10 klasėms 45 min. Be to mokiniams sudaromos sąlygos mokytis aktyviai, 

įvairiose aplinkose ir praktiškai veikiant. 

14. Mokytojų taryba priėmė sprendimus dėl:  

14.1. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų rašto darbams mokykloje (2017-08-30 protokolo 

Nr.4);  

14.2. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 

dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (2017-08-30 protokolo 

Nr. 4); 



14.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių (2017-08-30 protokolo 

Nr. 4); 

14.4. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – 

žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti (2019-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.5. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą(2019-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.6. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą (2019-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.7. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 

numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį procesą (2019-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.8. nuoseklių ir ilgalaikių socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos ,,Savižudybių prevencijos“  įgyvendinimo procesą (2018-08-31 protokolo Nr. 4); 

14.9. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo 

(dermės su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.) procesą (2019-08-

30 protokolo Nr. 4); 

14.10. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių 

panaudojimo procesą (2017-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.11. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą procesą (2019-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.12. švietimo pagalbos teikimo; procesą (2019-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.13. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų procesą (2019-06-21 protokolo Nr. 3); 

14.14. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo (2017-08-30 protokolo Nr. 4); 

14.15. dalykų mokymo intensyvinimo (2019-06-21 protokolo Nr. 3); 

14.16. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir 

formų(2017-08-30 protokolo Nr. 4). 
 

     15. Mokykla yra nustačiusi ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius:  

15.1. 7,8,10 klasių mokytojai rengia ilgalaikius (metų) planus, pradinių klasių mokytojai 

naudojasi mokytojų knygose pateiktais planais. 

15.2. trumpalaikiuose planuose privalomos grafos: tema ( turinys), uždaviniai, vertinimas, 

data, integruojamoji programa (jei yra), individualaus darbo su mokiniu plano dalis (jei reikia). 

Kitas grafas mokytojas pasirenka pats pagal savo poreikį, dalyko specifiką; 

 15.3. rengdami ilgalaikius planus mokytojai orientuojasi į pradinio ir pagrindinio ugdymo 

Bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus, dalykui skiriamų pamokų skaičių bei 

mokymosi savaičių skaičių; 

15.4. mokytojai rengia pasirenkamųjų dalykų ugdymo programas pasirenkamiesiems 

dalykams ir būreliams. Mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2011 m. 

rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-66; 

15.5. neformaliojo ugdymo programų projektai kitiems mokslo metams parengiami ir 

siūlomi mokiniams iki birželio 15 d. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

16. Pradinio ugdymo programoje ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas 

ugdymo(si) proceso laikas 1–3 kl. numatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 



patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-

284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo  programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “ patvirtinimo“. 

17. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 

7 pamokos per dieną. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Tausojant 

mokinio sveikatą, mokykloje mokinių mokymosi krūviai reguliuojami pagal mokyklos „Mokinių 

mokymosi krūvių reguliavimo tvarką“. Mokyklos direktorius organizuoja mokyklos veiklą, 

susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu: 

17.1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos 

ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

17.2. vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir 

kontrolę: 

17.2.1. namų darbų skyrimą ir kontrolinių užduočių atlikimą klasėje dirbantys mokytojai 

derina tarpusavyje; 

17.2.2. namų darbai neužduodami atostogoms ir nebūtų skiriami dėl įvairių priežasčių 

neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti; 

17.3. užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip 1 kontrolinis 

darbas, apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai 

darbai nerašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų; 

17.4. penktadieniais vedamos tik šešios pamokos.  

18. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali 

užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už 

mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

19. Mokykloje susitarta dėl menų ir sporto srities ar fizinio ugdymo dalykų, jie vertinami  

pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI 

 

20. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias, siekdama 

gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, 

laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus 

mokytojas arba klasės vadovas (žodžiu) informuoja mokyklos pagalbos mokiniui specialistus, vaiko 

gerovės komisiją, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) (jiems informacija telefonu, elektroniniu 

paštu. 

21. Už mokymosi pagalbos organizavimą mokykloje direktorius ir klasių auklėtojai 

rūpinasi, kad mokymosi pagalba mokiniui būtų suteikiama pagal poreikius ir atsižvelgiant į jo 

mokymosi galias. 

22. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

22.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus 

pasiekimus turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;  

22.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

22.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

22.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje;          

22.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 

antramečiaujantiems; 

     22.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 



     22.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

     22.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams.  

     23. Mokykla užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones 

(suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir pan.).  

 24. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku 

pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius 

mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami mokyklos švietimo pagalbos 

specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi 

pasiekimų problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir 

suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 

 25. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypatingai svarbi pagalba suteikiama šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido 

dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys 

gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis 

(vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir 

mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia 

patenkinamo lygmens, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

 26. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

 27. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

 27.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

 27.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

 27.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

 27.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių 

metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas); 

  

PENKTAS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

   28. Mokykloje sudarant jungtines klases vadovaujamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. 

   29. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą ir sudarydama 

mokyklos ugdymo planą, numato, kurių dalykų pamokas skirtingo amžiaus mokiniams jungtinėje 

klasėje organizuos vienu metu, o kuriais atvejais – atskirai ar tik dalį kartu, o dalį atskirai. Pamokų 

skaičius mokiniui per mokslo metus negali būti mažesnis už Bendrųjų ugdymo planų nurodytą 

minimalų privalomą pamokų skaičių atitinkamos klasės mokiniui. Maksimalus jungtiniam 

komplektui skiriamų valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 



nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 3 priede nustatyto klasės kontaktinių valandų skaičiaus per mokslo metus. 

30. Mokykloje dėl mažo mokinių skaičiaus yra jungiamos: 

30.1. 1,2,3  ir 7,8 klasės. 

30.2. 1,2,3  klasei skirta  28 pamokos ir  2 val. neformaliam ugdymui. 

30.3. 7,8 jungtinei klasei skirta 36 pamokos ir 2 val. neformaliam ugdymui 

31. Mokykloje  planuojant  mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, numatyta kurių 

dalykų pamokas jungtinėje klasėje bus organizuotos visiems klasės mokiniams vienu metu, o 

kuriais atvejais atskirai (Mokytojų tarybos 2019-08-30 protokolas Nr.4). 

    

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

32. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V- 

1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

           33. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų 

ugdymo planą.  

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 PIRMAS SKIRSNIS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

34. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio 

kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, 

aplinkos kūrimo nuostatomis. 

35. Formuojant Mokyklos ugdymo turinį: planuojant Mokyklos mokinių pasiekimus, 

numatant ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į pasiekimų vertinimo taikant standartizuotus testus 

Mokykloje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo. 

36. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę: 

      Lentelė Nr.2 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų ir metinių kontaktinių valandų skaičius 

 1 klasė 2 klasė 3 klasė 2,3 klasės 1,2,3  klasės 

Dorinis ugdymas     1 (35) 

Lietuvių kalba 3 ( 105) 1 ( 35 ) 1 (35) 1 (35) 5 (175)  

Pasaulio pažinimas     2 (70) 

Anglų kalba     2 (70)  

Matematika  1 (35)   4 (140) 

Dailė ir technologijos     2 (70) 

Muzika     2 (70) 

 Fizinis ugdymas     3 (105) 

      

Pamokų skaičius  3 (105) 2 (70) 1 (35) 3 (105) 19 (665) 

22  24  23    



Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų 

skaičius per mokslo 

metus) 

2 (70) 

Iš viso kontaktinių 

valandų per metus 
1050 

 

37. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo 

formomis: 

37.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo (si) proceso laikas 

1-3 klasėse numatomas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymus Nr. V-773 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 21:2017“ Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“; 

37.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo turinį) per dieną 1 

klasėje gali trukti ne ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2-3 klasėse – 6 valandas. Į šį laiką 

neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

38. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą ugdymo valandų skaičių.  

39. Mokykla skiria užduotis į namus ir užtikrina, kad užduotys: 

39.1. atitiktų mokinio galias; 

39.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi; 

39.3. nebūtų užduodamos savaitgaliams ir atostogoms; 

39.4. nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

40. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose, dėl 

nepalankų socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti pailgintos dienos 

grupėse, konsultacijų metu arba dienos centre. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

41. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

41.1. Dorinis ugdymas: 

41.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės arba bendrijos tikybą; 

41.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą. 

41.2. Kalbinis ugdymas: 

41.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas; 

41.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

41.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais;  

41.3.2. mokiniai gali rinktis iš dviejų siūlomų anglų ar prancūzų užsienio kalbų  

41.4. Matematinis ugdymas:  

41.4.1. organizuojant matematinį ugdymą, vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, 

naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės.  



41.5. Fizinis ugdymas:  

41.5.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

41.5.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos, fiziniam aktyvumui skirtos veiklos.  

41.6. Meninis ugdymas:  

41.6.1. technologiniam ugdymui skiriama viena trečioji dailės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko  

41.7. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:  

41.7.1. į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  

41.7.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Šios programos atskirai 

nevykdomos, jos yra integruojamos į Bendrosios programos turinį; 

41.7.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa; 

41.7.1.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“; 

 

RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 

 Į 1-3 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ 

        

    1-3 klasės                     Lentelė Nr.3 

Rengimo(si) šeimai ir 

lytiškumo ugdymo(si) 

sritys 

Temos  Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1. Šeima  1. Mano šeima.  

2.  Mano gimimas, kūdikystė, ankstyvoji 

vaikystė. 

3. Mano ir kitų žmonių jausmai. Žodinė ir 

nežodinė jausmų išraiška. 4. Mano 

poreikiai, 

norai ir galimybės. Mokėjimas juos 

išsakyti. Mano ir kitų žmonių poreikių 

dermė. Pagarba, pakantumas ir tolerancija 

kitiems. 

 

 

Dorinis ugdymas 

Dorinis ugdymas 

 

Klasės vadovo veikla 

2. Lytis, kultūra, 

visuomenė 

1. Aš – mergaitė, aš – berniukas. 

Mano geriausi draugai. Kuo mane 

praturtina bendravimas su berniukais ir su 

mergaitėmis. 

2. Mergaičių ir berniukų lygiavertiškumas 

ir lygiateisiškumas. Lyčių skirtumai. 

3.  Diskriminacija 

dėl lyties. 

4. Mano įvaizdis. 

Pasaulio pažinimas 

 

 

 

Dorinis ugdymas 

 

 

Dorinis ugdymas 

Klasės vadovo veikla 

3. Lytinė sveikata 1. Asmens higiena. 

2. Lytinis brendimas. Fiziologiniai ir 

psichiniai pokyčiai. 

Pasaulio pažinimas 



 

4. Rizikinga elgsena 1. Mano gyvenimo būdas. 

2.Gebėjimas priimti sprendimus 

kasdienėse gyvenimo situacijose, 

atsirinkti, pasakyti „ne“, atsispirti 

neigiamai aplinkos įtakai. 

3. Gyvenimo perspektyva – sėkmės arba 

nesėkmės laiptai. Pagalba draugams, 

turintiems sunkumų. 

Dorinis ugdymas 

 

 

 

 

Klasės vadovo veikla 

 

41.7.1.4. mokyklos pasirinktos prevencinės ir kitos ugdymo programos: Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“; 

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 1-3 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ 

 

      Lentelė Nr.4 

Klasė Val.sk. per 

mokslo metus 

Dalykas Temos 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

 

Pasaulio pažinimas 

Pokalbis „Žalingi įpročiai“ 

„Kviečiame gyventi sveikiau“ ( kodėl negalima 

rūkyti, net jei kas nors ir pasiūlytų) 

Nerūpestingai numestų ir pakeltų nuorūkų 

pavojus 

Įspėjamųjų ženklų reikšmė ant buitinių cheminių 

medžiagų pakuočių. 

 

 

2 

 

 

 

6 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

 

Pasaulio pažinimas 

„Alkoholio, tabako žala jaunam organizmui“ 

„Vyresni rūko. Pabandysiu ir aš“, „Vaikas ir 

alkoholis“ 

„Namų ruoša naudojant chemines medžiagas“ 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

Dorinis ugdymas 

Klasės valandėlė 

 

 

Pasaulio pažinimas 

Pokalbis „Alkoholis, tabakas – mūsų priešas“ 

„Nugalėk smalsumą, pasakyk „ne“ narkotikams“; 

„Mano įvaizdis. Gal ir aš parūkysiu ir paragausiu 

alkoholio“ 

Žalingų įpročių pavojus 

„Kas naudinga irk as nuodinga“ 

 

41.7.1.5. etninės kultūros ugdymas; 

41.7.1.6. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip priemonė, taip pat mokoma informacinių 

komunikacinių technologijų pradmenų; 

41.7.1.7. ekologijos ir aplinkos technologijų temos integruojamos į mokomuosius dalykus, 

projektinę ir klasės auklėtojų veiklą; 

41.7.2. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, 

į kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus 

saugos bendrosios, etninės kultūros ugdymo, mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, 

informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinys. 

 



 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

42. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi 

bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 

„Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“, Mokyklos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu    

Nr. V-34.  

43. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą remdamasis mokykloje 

priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į 

klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. Direktoriaus 2014 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V1-34 „Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“. Numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir 

vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis 

rekomendacijomis pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus. 

44. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

44.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi 

eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

44.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo (si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes: 

44.2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo būdai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai darbai, testai. Per dieną 

negali būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

44.2.2. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama trumpais komentarais, nurodomi 

lygiai; 

44.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas; 

44.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir 

pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 

mokinio per mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje 

programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi: 

44.3.1. pasiekimų knygelėse: 

44.3.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio įrašoma „nepatenkinamas“; 

44.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma įsk. 

arba neįsk.;  

44.3.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“; 

44.3.2. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama kitai mokyklai, kurioje 

mokinys toliau mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.  

 



 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

45. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sportinę ar kitą veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

      

Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 

Lentelė Nr.5 

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Skirta valandų 

1. ,,Kompiuteris – mano draugas‘‘ 1-3 kl. 1 

2. ,,Darbščiųjų rankų‘‘ 1-3 kl. 1 

 

46. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

47. Mokykla rengdama mokyklos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrojo ugdymo plano nuostatomis.  

48. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl 

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-

1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokykla) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

49. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams ugdyti Mokykla kiekvienam mokiniui sudaro individualų ugdymo planą. Parenkamos 

tinkamiausias mokymosi organizavimo formas (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaiko 

ugdymosi erdves, parenka ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones ir specialiąsias mokymo 

priemones. 

50. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Mokykla 

atsižvelgia į: 

50.1. mokinio su vidutiniais specialiaisiais poreikiais ugdymą (vienam mokiniui pripažinti  

vidutiniai spec. poreikiai);  

50.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

50.3. mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje. 



 

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

 INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

51. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Planas rengiamas, siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, 

padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

52. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą 7,8,10 klasėse 2019–2020 

mokslo metais, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu 2012 m. gegužės 28 d. Nr. V-766, „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymosi programas tvarkos aprašo tvirtinimo“, Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių 

didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo 

galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo“. 

53. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, užtikrina dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo plane.  

54. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojama po 

šventinių dienų. 

55. Privalomai socialinei-pilietinei veiklai skiriama per mokslo metus ne mažiau kaip 10 

valandų (pamokų) trukmės mokinio pasirinkta ar mokyklos rekomenduojama veikla, kuri gali būti 

vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu ir planuojama klasės auklėtojų kartu su mokiniais iki 

rugsėjo 20 dienos. Socialinė veikla fiksuojama dienyne. Rekomenduojama, kad mokiniai savo 

socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kauptų patys. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, 

rekomenduojama numatyti galimybę mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis. 

 

SOCIALINĖ – PILIETINĖ VEIKLA 

 

Lentelė Nr.6 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pobūdis Valandų 

skaičius 

Klasė Atsakingas asmuo 

1. Dekoracijų ruošimas, mokyklos bendrųjų 

erdvių, stendų apipavidalinimas. 

1 7,8,10 Klasių vadovai, dailės 

mokytoja 

2. Akcija ,,Darom“ 4 1-3, 7,8,10 Klasių vadovai 

3. Pagalba tvarkant mokyklos biblioteką, 

archyvą 

1 7,8,10 Bibliotekininkė 

4. Kapinių tvarkymas 2 7,8,10 Klasių vadovai 

5. Savitvarkos dienos mokykloje 2 1-3, 7,8,10 Klasių vadovai 

 

 

 

 



 

ANTRAS SKIRSNIS 

 MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS 

 

56. Mokyklos vadovai ir visa bendruomenė kuria fiziškai, psichologiškai ir socialiai 

saugią ir sveiką, vertybines nuostatas puoselėjančią, mokinių mokymuisi ir mokytojų darbui 

palankią aplinką. 

57. Mokytojams rekomenduojama mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, 

bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan., ugdymo 

procesą organizuoti pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis (projekto, didaktinio 

žaidimo, kūrybinio darbo ir kt.), ugdymo procese naudoti šiuolaikines mokymo technologijas: 

kompiuterius, biblioteką. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

 MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

58. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie Mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo (si) pagalbos teikimą. 

59. Apie mokymosi pasiekimus 7,8,10 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami reguliariai: 

59.1. klasės auklėtojas vieną kartą per mėnesį pateikia mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams)  mokinio mokymosi suvestinę. 

59.2. atsiradus mokinio mokymosi ar elgesio problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami įvairiais būdais: telefonu, rašant laiškus. Klasės  auklėtojas, Mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)  kartu tariasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo; 

59.3. klasių auklėtojai ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoja tėvų susirinkimus, 

esant reikalui kviečia į juos dalykų mokytojus. 

60. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai dalyvauja mokyklos tarybos darbe, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose, šventėse, padėti organizuojant 

įvairias išvykas, akcijas.  

KETVIRTAS SKIRSNIS 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS MOKYKLOMIS, ĮSTAIGOMIS, 

SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

61. Bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis, įstaigomis, socialiniais partneriais 

pagrindiniai tikslai – užtikrinti tinkamą, kokybišką ugdymo proceso, neformaliojo švietimo 

organizavimą ir vykdymą,  esant reikalui padėti vaikui ir jo šeimai, teikiant socialinę pedagoginę 

pagalbą ir specialiąją pedagoginę pagalbą. 

62. Ryšiai su kitomis savivaldybės mokyklomis ir ugdymo įstaigomis yra kolegiški, grįsti 

bendradarbiavimu ir bendro tikslo siekimu. Su šiomis ugdymo įstaigomis vykdomos bendros 

programos, projektai, organizuojami bendri renginiai.   

63. Su kitomis įstaigomis (Dzūkijos nacionaliniu parku, muziejais, kaimo biblioteka ir 

pan.)  bendradarbiaujama vykdant neformaliojo švietimo programas ir pažintinę veiklą; vykdant  

nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją – su Policijos komisariatu, Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba. Organizuojant profesinį informavimą bendradarbiaujama su Varėnos verslo ir 

technologijų mokykla, Alytaus profesinio rengimo centru ir kt. 

64. Bendradarbiaujama su savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Švietimo 

centru, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi,  socialiniais darbuotojais iš 



Socialinių paslaugų centro. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

65. Siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, 7,8 jungtinė klasė 

į grupes dalijama šiems dalykams mokyti:  

65.1. lietuvių kalbai 1 val.; 

65.2. anglų kalbai 1 val.; 

65.3. matematikai 1 val.; 

66. Dėl mažo mokinių skaičiaus Mokykloje likusios dalykų pamokos nedalijamos į grupes, 

dalyko turinys diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ar 

grupines užduotis.  

 

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

 MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

67. Mokinių pasiekimai Mokykloje stebimi ir analizuojami, identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas informuoja mokinio klasės 

auklėtoją, mokyklos švietimo pagalbos specialistus. Informuojami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.  

68. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo (-si) užduotis, metodikas ir kt.  

69. Mokymosi pagalbos formos: 

69.1. individualus darbas su mokiniu (klasės auklėtojo, mokytojų, mokyklos vadovų 

pokalbiai, socialinio pedagogo konsultacijos); 

69.2. darbas su grupe – grupinės konsultacijos (socialinio pedagogo), klasės valandėlės, 

ugdymo dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas; 

69.3. darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko 

ugdymo(-si) procesui; 

69.4. darbas su mokyklos bendruomene – saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, 

savivaldos aktyvinimas. 

70. Švietimo pagalbos teikimo rūšys: 

70.1. ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos; 

70.2. konsultavimas (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant 

mokytis, naujai elgtis, geriau pažinti save ar pasirinkti profesiją); 

70.3. ugdymo diferencijavimas mokiniui ir mokinių grupei, siekiant sudaryti palankias 

sąlygas mokymosi problemų turinčių mokinių ugdymui; 

70.4. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – ugdomas gebėjimas priimti sprendimus 

ir spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis visuomenėje 

priimtinai būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

70.5. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

70.6. nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 



71. Mokykla, siekdama mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo 

aktualijų, 7,8,10 klasėse organizuoja integruotą mokymą:    

71.1. integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 

17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“;  

71.1.1. ji integruojama į kalbų, etikos, dalykų programas. Konkreti veikla numatoma klasių 

auklėtojų bei socialinio pedagogo veiklos planuose; 

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 7,8,10 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ 

      

            Lentelė Nr.7 

 

Klasė 

Val .sk. per 

mokslo metus 

Dalykas Temos 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Lietuvių kalbos, 

biologijos, istorijos, 

užsienio kalbų, 

etikos, dailės, kūno 

kultūros pamokos;  

klasių valandėlės. 

Mano poreikiai ir kitų teisės 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą 

Vyskupo A. Valančiaus blaivystės idėjų raida 

Ankstyvojo nėštumo pasekmės 

Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei 

Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus laipsnio 

apsvaigimą 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

Lietuvių kalbos, 

biologijos, istorijos, 

užsienio kalbų, 

etikos, dailės,  kūno 

kultūros pamokos;  

klasių valandėlės. 

Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai kaip 

alkoholio vartojimo pasekmė 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas 

Pagalba vartojantiems toksines medžiagas 

Alkoholio reklamos tikslai ir pateikimo metodai 

Priklausomybės nuo toksinių medžiagų 

atsiradimas 

Pavojai alkoholinius gėrimus maišant su kitomis 

psichiką veikiančiomis medžiagomis 

10 9 Lietuvių kalbos, 

biologijos, istorijos, 

pilietiškumo 

pagrindų, užsienio 

kalbų, etikos, dailės, 

kūno kultūros 

pamokos;  

klasių valandėlės. 

Narkotikų pasiūla ir paklausa. Laisvalaikis be 

žalingų įpročių. Psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo pasekmės fizinei ir psichinei 

sveikatai. Priklausomybės rizikos veiksniai. 

Pagalbos būdai vartojantiems psichiką 

veikiančias medžiagas. Įstatymai, susiję su 

psichiką veikiančių medžiagų apyvarta. 

Neteisėta veikla, susijusi su alkoholio gamyba, 

prekyba ir vartojimu. 

 

71.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“,  

              71.2.1. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 

integruojamos į technologijų, gamtos mokslų dalykus, klasių auklėtojų veiklą; 

 

 



 

 

RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 

 Į 7,8,10 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ 

 

7-8 klasės      Lentelė Nr.8 

Rengimo(si) šeimai ir 

lytiškumo ugdymo(si) sritys 

Temos Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1. Šeima 1. Istorinė ir kultūrinė šeimos modelių 

įvairovė 

2. Žmogus-didžiausias stebuklas, vaisiaus 

raida, gimimas 

3. Netektys šeimoje, krizių įveikimas 

Dorinis ugdymas 

 

Biologija 

 

Dorinis ugdymas 

2. Lytis, kultūra, visuomenė 1. Skirtingi, bet vienodai vertingi 

2. Žiniasklaida-mūsų įvaizdžio kūrėja 

Dorinis ugdymas 

 

3.Lytinė sveikata 1. Ar verta skubėti? Dorinis ugdymas 

4. Rizikinga elgsena 1. Kaip pasakyti „ne“ ir nesijausti kaltam? 

2. Teigiamas savęs vertinimas, savigarba ir 

ją sąlygojantys veiksmai 

3. Neigiamo savęs vertinimo priežastys ir 

pasekmės 

 

 

Dorinis ugdymas 

 

10 klasė 

Rengimo(si) šeimai ir 

lytiškumo ugdymo(si) sritys 

Temos Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1. Šeima 1. Gyvybė-pati nuostabiausia dovana, 

kurią gali duoti. Priemonės, kuriomis 

žmonės bando didinti arba mažinti 

vaisingumą. Diskusijai apie šių priemonių 

naudojimo priežastis ir pasekmes. 

2. Diskusija apie vaisingumo pažinimo 

būtinybę sveikatai ir naudą šeimos 

planavimui, siekiant susilaukti ar 

nesusilaukti palikuonių. 

Dorinis ugdymas 

 

Biologija 

 

Dorinis ugdymas 

2. Lytis, kultūra, visuomenė 1. Lytiškumo raiška. Pagarba kitos lyties 

bendraamžiams. 

2. Kas labiausiai įtakoja stereotipus? 

Kritiškas su lytiškumu susijusių 

stereotipinių įvaizdžių vertinimas. 

Dorinis ugdymas 

 

3.Lytinė sveikata 1. Diskusija apie lytinio potraukio 

dinamiką, jo priklausomybę nuo 

hormoninės sistemos veiklos bei išorinių 

dirgiklių; kaip juos valdyti? 

2. Tolerancija skirtingos lytinės 

orientacijos (heteroseksualios, 

homoseksulios, biseksulios) asmenims. 

Ar atpažįstame savo lytinius impulsus ir 

suprantame savo lygiavertiškumą? 

Dorinis ugdymas 

Biologija 

 



71.3. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“,  

71.4. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos integruojamos į 

visus mokomuosius dalykus;  

71.5. Tarpdalykinė integracija vykdoma mokytojų sutarimu ir apie tai žymint ilgalaikiuose 

planuose.  

72. Mokytojas, formuodamas dalyko ugdymo turinį, ilgalaikiuose planuose numato mokyklos 

pasirinktų integruojamų programų mokinių pasiekimus. 

73. Kai integruotas pamokas veda du mokytojai, pamokų turinys dienyne įrašomas abiejų 

dalykų tam skirtuose puslapiuose. 

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

74. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi 

bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256  

„Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“, Mokyklos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu   

Nr. V-34. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos 

ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos 

vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

75. Mokykla užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį 

vertinimą žodžiu ir raštu.  

76. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), 

diagnostinis  ir apibendrinamasis vertinimas.  

77. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti 

taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus dorinio ugdymo, žmogaus saugos dalykus.  

78. Mokykla informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi 

pažangą ir  pasiekimus telefonu, individualių pokalbių mokykloje metu,  tėvų susirinkimų metu, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.  

79. Dorinio ugdymo, žmogaus saugos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

80. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti.  

81. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ arba, pageidaujant tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir mokiniui, pažymiu.  

 

DEVINTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

82. Mokyklos direktorius organizuoja Mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi 

krūvių reguliavimu: 

82.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę, mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių krūvio optimizavimo 

klausimus;  

82.2. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai 



darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. Per dieną 

mokiniams skiriamos ne daugiau kaip 7 pamokos. 

 

DEŠIMTAS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

83. Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla organizuojama: 

83.1. neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti valandos direktoriaus įsakymu skiriamos 

mokslo metams kiekvienai ugdymo programai;  

 

NEFORMALUS UGDYMAS 

Lentelė Nr.9 

Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Skirta val. 

1. Tinklinio 7,8,10 kl. 1 

2. Šaulių  7, 8,10 kl. 1 

 

83.2. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius ateinantiems mokslo metams, juos tikslina mokslo metų pradžioje;  

83.3. neformaliojo ugdymo programas mokytojai parengia iki rugpjūčio 30; 

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

84. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V- 

1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

85. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų 

ugdymo planą.  

 

DVYLIKTAS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

86. Mokykloje rekomenduojama rūpintis lietuvių kalbos mokymu per visų dalykų 

pamokas: 

86.1. rašto darbus mokiniai pateikia rašytus ranka; 

86.2. informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka; 

86.3. vertinant mokinio pasiekimus, teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos 

mokėjimą, nurodomi privalumai, taisytini bei tobulintini dalykai; 

86.4. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu 

visų dalykų pamokose, taip ugdant kalbinę atsakomybę ir kalbinę raišką, komunikaciją. 

86.5. Dorinis ugdymas: 

87. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos ar 

etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 iki 16 metų 

mokinys renkasi pats.  

88. Užsienio kalbos: 



88.1. pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa 7,8,10 klasėse orientuota į B1 

kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

88.2. užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas remiantis Bendrosiomis mokymo 

programomis ir mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais; 

89.3. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 7,8,10 klasėse orientuota į A2 kalbos 

mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

90. Matematika: 

90.1. organizuojant matematikos mokymąsi:  

90.1.1. naudotis Nacionalinio egzaminų centro parengtomis užduotimis, problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, ugdant gabius 

matematikai mokinius naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis, kitais 

šaltiniais; 

90.1.2. naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones, naudotis matematikos programa „GeoGebra“. 

91. Gamtos mokslai: 

91.1. organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą rekomenduojama: 

91.1.1. vadovautis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA (angl. Programme for 

International Student Assessment) mokinių pasiekimų rezultatais bei rekomendacijomis; 

91.1.2. mokymąsi per gamtos mokslų pamokas grįsti tiriamojo pobūdžio metodais, 

dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas; 

91.1.3. Naudotis Dzūkijos nacionalinio parko gamtos mokykla. 

92. Technologijos: 

92.1. 7,8 klasių mokiniai mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;  

92.2. 10 klasės mokiniai iš technologinių programų yra pasirinkę – mitybos programą. 

93. Informacinės technologijos: 

93.1. 7–8 klasėse skiriama 19 dalyko pamokų. Kursas  išdėstomas I pusmetį; 

93.2. 10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkmųjų kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. 

Mokykla siūlo rinktis vieną iš dviejų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

94. Fizinis ugdymas: 

94.1. fiziniam ugdymui skiriamos 2 valandos per savaitę, todėl mokiniams sudaromos 

sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias fizinio ugdymo neformaliojo ugdymo programas 

mokykloje ar kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose; 

94.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir 

atsižvelgiant į savijautą; 

94.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą.  

94.4. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus).  

95. Socialiniai mokslai: 

95.1. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokoma pilietiškumo pagrindų. 

Šiai programai  10 klasės mokiniams skiriamos 37 pamokos;  

95.2. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 

į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

95.3. Žmogaus sauga 7,8 klasėse skiriama 19 savaitinių valandų II pusmetyje, nes ir 

praėjusiais metais buvo skirta tiek valandų.  



96. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius grupine mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

      Lentelė Nr.10 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų ir metinių kontaktinių valandų skaičius 

  7 klasė 8 klasė 7,8 klasės 10  klasė 

Dorinis ugd. ( etika)   1 (37) 1 (37) 

Lietuvių kalba 1 (37) 1 (37) 4 (148) 5 (185) 

I-oji užsienio kalba (anglų) 1 (37) 1 (37) 2 (74) 3 (111) 

II-oji užsienio kalba (rusų)   2 (74) 2 (74) 

Matematika 1 (37) 1 (37) 3 (111) 3 (111) 

Biologija 1 (37)  1 (37) 2 (74) 

Fizika  1 (37) 1 (37) 2 (74) 

Chemija  2 (74)  2 (74) 

Informacinės technologijos   0,5 (19) 1 (37) 

Istorija   2 (74) 2 (74) 

Pilietiškumo pagrindai    1 (37) 

Geografija    2 (74) 1 (37) 

Ekonomika ir verslumas    1 (37) 

Dailė   1 (37) 1 (37) 

Muzika   1 (37) 1 (37) 

Technologijos 1 (37)  1 (37) 1 (37) 

Fizinis ugdymas   2 (74) 2 (74) 

Žmogaus sauga   0,5 (18)  

Minimalus privalomų 

pamokų sk. 

5 (185) 6 (222) 24 (888) 31 (1147) 

29  30  

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

per mokslo metus) 

                          

                          1 (37) 

 

  

1 (37) 

Iš viso kontaktinių valandų 

per metus 

                         1332  1184 

   

TRYLIKTAS SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ  UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS  

 

97. Mokykla, rengdama mokinio individualųjį planą, sudaro sąlygas mokiniui, 

turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną 

švietimo pagalbą. 

98. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

99. Individualus ugdymo planas rengiamas atsižvelgiant į:  

99.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius, pedagoginės psichologinės  

tarnybos rekomendacijas;  

99.2. ugdymo programą;  

99.3. ugdymo formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  



99.4. mokiniui, kuris mokosi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; 

99.5. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos 

specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijas; 

 

 

SUDERINTA   SUDERINTA 

Mokyklos tarybos    Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

2019-08-30 posėdyje           švietimo  skyriaus vedėja 

protokolo Nr. 4   

     Stasė Bingelienė 

 

 


